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Łaska i Pokój od Pana Jezusa niech będą z wami wszystkimi.
Za nami już czas wizytacji Księdza Arcybiskupa. Dzięki Łasce Bożej i aktywnej postawie niektórych Parafian i
Gości, sama wizytacja przebiegała w sposób bardzo spokojny. Oczekuję, teraz duchowych owoców. W
nawiązaniu do okoliczności czasu, który przeżywaliśmy i przeżywamy (w niedzielę po 26 sierpnia w
ubiegłym roku oddawaliśmy Parafię pod opiekę Maryi; w piątek 8 września powierzaliśmy się
Niepokalanemu Sercu NMP; trwający rok 100 objawień w Fatimie, 300-lecie koronacji obrazu NMP w
Częstochowie, rocznica objawień w Gietrzwałdzie; koronacja obrazu Maryi w Buku) chciałbym
zaproponować Wam Drodzy Parafianie drogę duchowego rozwoju - w okresie najbliższego roku – w
oparciu o poznawanie ewangelicznych cnót Maryi. W literaturze duchowej wymienia się 10 ewangelicznych
cnót NMP. Są to: CZYSTOŚĆ, ROZTROPNOŚĆ, POKORA, WIARA, POBOŻNOŚĆ (UWIELBIENIE),
POSŁUSZEŃSTWO, UBÓSTWO, CIERPLIWOŚĆ, MIŁOSIERDZIE, WSPÓŁCIERPIENIE (WSPÓŁCZUCIE). Każdej z
nich chciałbym poświecić rozważanie w jedną niedzielę miesiąca. Rozważaniu towarzyszyłaby modlitwa do
Ducha Świętego, który ma moc ukształtować w nas postawę człowieka, który zapatrzony w Niepokalane
Serce Maryi, pragnie naśladować Jej styl życia, który jest całkowicie skoncentrowany na Jezusie i na służbie
ludziom.
W tym nowym etapie życia pod panowaniem Jezusa Chrystusa Króla, chcemy przyjrzeć się formacji naszego
serca, aby ono kierowało naszymi czynami w tworzeniu nowego świata. Proszę Was abyście zawsze mieli
przed oczami poniższe teksty, do których przez rok w różnych okolicznościach będziemy się odwoływali:
1. „Serce niepokalane jest to osoba w pełni oddana, nieograniczona w tym oddaniu żadnym odruchem
egocentryzmu, to szczyt i pełnia miłości stworzenia odpowiadającej Bogu, który jest miłością.
Dlatego to serce jest wypełnieniem powołania i tęsknoty całej rodziny ludzkiej, przyczyną naszej
radości, jako najpełniejsza realizacja i owoc dzieła odkupienia.”
2. Niepokalana Jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka oddanego całkowicie w
Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaje się Jej, rozważam z Nią w różańcu
tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
3. Postanawiamy jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoja wiarę, nadzieje i miłość,
wyrażające się w służbie Bogu, Świętej rodzinie i ludziom w trosce o zbawienie każdego człowieka.
4. Pragniemy z Bożą pomocą… stanowić, jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie
ma przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym
Domem Bożym i Brama do Nieba. Poświęcając się Twemu niepokalanemu Sercu, pragniemy jak
najściślej zjednoczyć się z Tobą… oddając się Chrystusowi – jedynemu Zbawicielowi, który żyje i
KRÓLUJE na wieki wieków.”
Módlcie się proszę, aby Pan dał łaskę realizacji. Szalom.
Wasz w Mesjaszu
prezb. Adam.

